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  نـــــادي أمل تیزنیت
          للشطرنج

  
  
  

  
  

  الالئحة الفنية للدوري الرمضاني الجهوي للشطرنج
  2013 غشت 3 يوليوز إلى31 من لمدينة تيزنيت

  1434 رمضان 25 إلى 22
  
  

  
 نادي أمل تيزنيت للشطرنج بتنسيق مع العصبة الجهوية الجنوبية للشطرنج: الجهة المنظمة -

، بدعم من وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
 .لبلدي لتيزنيتالمجلس ا

 
 :شروط المشاركة -
 

الدوري الرمضاني الجهوي  للشطرنج مفتوح في وجه جميع الالعبين      
لموسم والالعبات من جميع الفئات، الحاصلين على رخصة جامعية صالحة 

 المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية الجنوبية لألندية والتابعين 2012/2013
 .للشطرنج

دوري، سينظم على غرار السنوات السابقة، النسخة الرابعة من بالموازاة مع هذا ال 
الدوري الرمضاني المفتوح في وجه هواة و ممارسي رياضة الشطرنج غير 

 الحاصلين على رخصة جامعية
 

 :الدوريقانون  -
 

 3  يوليوز إلى31من ،  جوالت7فق الطريقة السويسرية في  والدوريجرى ي 
  .تيزنيتالكائن بحي المسيرة ي المسيرة  بالمركز الثقافي التربو2013غشت 

يحدد عدد الجوالت وسرعة اللعب من طرف اللجنة التقنية الوطنية حسب عدد  
، وتحدد سرعة اللعب األولىالمشاركين، ويجب أن يعلن عنها قبل بدء الجولة 

 ثانية عن كل نقلة مع إجبارية تسجيل 30 +  دقيقة لكل العبسبعين) 70(في
دعت   إذا مااللعب تغيير سرعة للجنة التنظيم، ويمكن ة المقابلةالنقالت إلى نهاي

  .لذلكالضرورة 
، تطبق قوانين وأنظمة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وقوانين وعموما 

 .الدوري د الدولي للشطرنج في هذااالتحا
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 : والتغذيةاإلقامة -
 

 الدوري  المشاركين في لكافةاإلفطار والعشاءوجبة النادي اإلقامة ووفر ي 
 .الرمضاني الجهوي للشطرنج، من خارج مدينة تيزنيت

اإلقامة ستكون بمركز االستقبال وإيواء الشباب تين هينان الكائن بحي إيراك  
  .بتيزنيت

  
 :ب النهائيالترتي -
  

، بما في ذلك الفائز بالدوري الجهوي الرمضاني باعتماد المقاييس األولىلتحديد المراتب  -      
  :التالية

  
  مجموع النقط -1           

    التراكم-2           
    التراكم التدريجي-3           
    سومبرنغ برجر-4           

، لألسود دقائق 4 و لألبيض دقائق 5 إجراء مباراة اللعب السريع تحدد سرعته في -5           
  .األسودرجح كفة  بواسطة القرعة، وفي حالة التعادل ت  األلوان وتحدد 

 .مع إمكانية تغيير هذا النظام من طرف اللجنة التقنية الجامعية قبل بدء الجوالت -6
  

 للتنسيق ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال برئيس نادي أمل تيزنيت :اللجنة المنظمة -
 للشطرنج السيد المختار الصالحي على  رقم هاتفه المحمول

  
 :لجنة االستناف -

 
  :ون لجنة االستناف مما يلي          تتك

  
  )أو من ينوب عنه( مدير البطولة-                    
   الحكم الرئيسي-                    
  )02( العبان-                    
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 :االعتذار واالنسحاب -
  

 إنذاريقصى من الدوري الالعب المتغيب بدون سابق  
 مواصلة البطولة شريطة إشعار الحكم قبل إعالن مقبول بعذر المتغيبيسمح لالعب  

 التزويج
إدا أشعر الالعب الحكم بتعذر المشاركة في جولة ما، اليتم تزويجه لهذه الجولة ويمكنه  

 مواصلة البطولة على أال يتغيب مرة ثانية
  يلتزم كل العب بعدم االنسحاب من البطولة وحضور حفلي االفتتاح واالختتام 

 
 :جوائز البطولة -
  

  : التاليةاألولى             يخصص الدوري جوائز مالية هامة للفائزين بالمراتب 
                           

  شهادة+ كأس+  درهم2000  1الرتبة 
  شهادة+  درهم1200  2الرتبة 
  شهادة+  درهم800  3الرتبة 
  شهادة+  درهم500  4الرتبة 
  شهادة+ درهم300  5الرتبة 

  كأس+ شهادة+ رهم د200  أحسن العبة
  
  

 :البرنامج العام للدوري وحفل االختتام -
 
  

 عملية التزويج قصد يجب على جميع الالعبين حضور يوم التباري ساعة قبل إجراء 
 تأكيد حضورهم

 تجرى عملية التزويج بواسطة الحاسوب على الساعة الثانية زواال 
 :ب البرنامج التاليينطلق الدوري على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال ، حس 

  
  
  
  
  
  
  



 

 amaltiznit.echecs@gmail.com  0      البرید اإللكتروني  5 28 60    الفاكس   10 86   المركب الثقافي التربوي المسیرة ـ تیزنیت: المقر
: الھاتف   40 51 44 33 06   Centre culturel & éducatif Almassira - Tiznit 
 
 

Club Amal TIZNIT  
     Des ECHECS 

 

  نـــــادي أمل تیزنیت
          للشطرنج

  
  
  

  
  

  نوع النشاط  التوقيت  اليوم

  2013 يوليوز31األربعاء 
  1434 رمضان 22

12:00  
14:00  
15:30  
22:30  

  استقبال المشاركين
  انطالق عملية التزويج

  الجولة االولى
  الجولة الثانية

  2013 غـشـت 1الخميس 
  1434 رمضان 23

14:30  
22:30  

  الجولة الثالثة
  بعةالجولة الرا

  2013 غـشـت 2الجمعة 
  1434 رمضان 24

15:00  
22:30  

  الجولة الخامسة
  الجولة السادسة

  2013 غـشـت 3السبت 
  1434 رمضان 25

14:30  
18:00  

  الجولة السابعة
  حفل توزيع الجوائز

  
 :إجراءات تأكيد المشاركة -
  

أكيد  تناد من األندية المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية الجنوبيةيجب على كل  
، عبر البريد 2013 يوليوز 29االثنين المشاركة في الدوري في أجل اليتعدى يوم 

 . بعد تعبئة استمارة تأكيد المشاركة com.gmail@echecs.amaltiznitااللكتروني
 

 قبل تأكيد المشاركة بواسطة الهاتفالي 
  

  س النـــــــــــاديرئـيـ
  

  المختار الصالحي
  

  


